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Приемно време
на Център за развитие на човешките ресурси: 

вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

„Еразъм” – секторната програма, насочена 
към повишаване качеството на висшето обра-
зование, празнува през 2012 г. своята „сребърна” 
годишнина – 25 години от създаването и старти-
рането й в Европа.

Програмата е основен инструмент за изпълне-
ние на образователните приоритети на Европей-
ската комисия и Европейската стратегия за борба 
с кризата и безработицата сред младите хора. СП 
„Еразъм” се счита и за двигател на Болонския про-
цес – процеса за изграждане на единно европей-
ско пространство на висшето образование.

От стартирането й в Европа през 1987 г. близо 
3 милиона студенти, преподаватели и представи-
тели на административния академичен персонал 
са получили финансиране за осъществяване на 
мобилност в Европа. Придобитият международен 
опит допринася за повишаване на професионал-
ните знания и умения, разширява чуждоезикови-
те компетенции и развива личностните характе-
ристики на участниците. 

Програма „Еразъм” стартира в България през 
1999 г. За изминалите години от възможностите 
й са се възползвали повече от 11 000 български 
студенти, заминали на мобилност в европейски 
университети, а над 3 000 са чуждестранните 
студенти, избрали българските университети за 
своя Еразъм обмен. Във финансираните 18 Интен-
зивни програми са участвали общо около 1000 
чуждестранни и български студенти, съвместно 
с приблизително 300 чуждестранни и български 
преподаватели.

Програма „Еразъм” помага и за подобряване на 
качеството на академичното преподаване и за на-
сърчаване на институционалното сътрудничество. 

По случай честването на 25 години от старти-
рането на програмата Център за развитие на чо-
вешките ресурси – Националната агенция по про-
грама „Учене през целия живот” за България, орга-
низира събития и конкурси, издава публикации, 
запознава с мероприятията, провеждани в българ-
ските университети във връзка с годишнината. 

25 години програма
„Еразъм” в Европа

Календар на Еразъм 
събитията  
в българските 
университети
На Интернет страницата на Нацио-
налната агенция се поддържа он-лайн 
календар. Той предоставя актуална 
информация за събитията през кален-
дарната 2012 година, организирани в 
българските висши училища от цялата 
страна по случай честванията на 25 го-
дишнината на секторна програма „Ера-
зъм”. До момента в него са включени 62 
събития и 22 публикации, сред които:
▪ конкурси за: видеофилм, есе, плакат, 

фотография, разказ;
▪ информационни дни по програма 

„Еразъм”;
▪ юбилеен сборник/албум, посветен 

на програмата;
▪ публикации, обобщаващи 

резултатите през годините;
▪ информационни материали с 

юбилейното лого на програмата;
▪ срещи с бивши и настоящи Еразъм 

студенти;
▪ фотоизложби със снимки на 

входящи и изходящи Еразъм 
студенти;

▪ актуализиране на секцията Еразъм 
на сайтовете на университетите и 
поместване на юбилейното лого;

▪ срещи с incoming Еразъм студенти;
▪ срещи с международните партньори 

на университетите;
▪ календар на събитията по случай 

годишнината;
▪ презентации, конференции с 

участие на студенти, преподаватели, 
представители на академичните 
ръководства, университетските 
координатори по програмата;

▪ публикации в университетските 
вестници;

▪ срещи със студентските съвети и 
други.

Повече информация относно 
събитията може да намерите на 
Интернет адрес: https://www.google.
com/calendar/embed?src=d2ViLmhyZG
NAZ21haWwuY29t&gsessionid=OK
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Сек торна програма „Еразъм”

Национална конференция

„25 години Еразъм
в Европа,
15 години Еразъм
България”
30 май 2012г., София

На 30 май 2012г. Центърът за развитие на човешките ре-
сурси проведе Национална конференция „25 години Еразъм 
в Европа, 15 години Еразъм в България”. Събитието се със-
тоя в София, в Аулата на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”. С тази конференция Националната агенция отбе-
ляза 25 годишнината на програмата в Европа и представи 
резултатите от ползотворното участие на България. Водещ 
на събитието беше едномилионният Еразъм студент за Бъл-
гария – Росен Дуков.

Конференцията бе открита с приветствия на заместник-
министър Петя Евтимова, Министерство на образование-
то, младежта и науката (http://youtu.be/fpfugos9bQo), проф. 
Румен Панков, заместник-ректор на Софийски университет 
„Св. Климент Охридски” (http://youtu.be/UGKmCh6vZn0) и 
господин Митко Шалев, директор на Център за развитие на 
човешките ресурси (http://youtu.be/TOFxmqJ8ARk). Сред по-
ставените акценти беше ключовата роля на програма „Ера-
зъм” за интернационализацията на българските висши учеб-

ни заведения, което спомага за въвеждане на мултикултурни 
и международни модели на обучение. Секторната програма 
е в основата на европейската и националната образователна 
политика. Бяха посочени и значимите резултати от участие-
то на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в дей-
ностите по програма „Еразъм”, както и начините за по-добро 
и бързо интегриране на чуждестранните Еразъм студенти, 
избрали България като дестинация за своята мобилност по 
програма „Еразъм”.

По време на конференцията се състоя официална це-
ремония по награждаване на студенти, преподаватели и 
проекти по Интензивни програми, представени със статии 
в Юбилейния сборник, посветен на секторна програма „Ера-
зъм” в България. Успоредно с награждаването бяха предста-
вени резултатите от програмата по академични години от 
стартирането й през 1999  г. в България – открои се постепен-
ното увеличаване на броя на мобилностите и присъединя-
ването на българските университети към нови дейности на 
програмата. Сертификати за творчески принос към юбилей-
ната публикация и плакети за участие в програмата получиха 
представителите на университетите, които споделиха своите 
Еразъм преживявания.

Връчени бяха наградите и на студентите победители в 
организираните от Център за развитие на човешките ресур-
си студентски конкурси – фотоконкурс „Еразъм за теб и мен” 
и видеоконкурс „Моето Еразъм приключение”. Първо място 
във видеоконкурса беше присъдено на Веселина Маджаро-
ва, студентка във Висше училище Международен колеж – гр. 
Добрич. Тя спечели участие в честванията на програма „Ера-
зъм” на 9 май 2012 г. в Копенхаген, Дания. В кратка презен-
тация Веселина сподели пред Националната конференция 
впечатления от престоя си в Дания, както и от Еразъм мобил-
ността си във Финландия.

Участие в конференцията взеха и определените от Ев-
ропейската комисия Еразъм посланици за България. Въз 
основа на въздействието, което програмата е оказала върху 
професионалния и личния им живот, за Еразъм посланици на 
всяка от 33-те страни, участващи в програмата, бяха избра-
ни по един студент и по един преподавател/представител 
на административния персонал. Тяхната роля се изразява в 
популяризиране на възможностите на програма „Еразъм” и 
насърчаване на участието и на други студенти и представи-
тели на университетския академичен и неакадемичен състав. 

Доц. д-р Румяна Тодорова от Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски” беше избрана за Еразъм 
посланик от квотата на преподавателите в България. Тя е 
заместник-ректор по научно-изследователската и между-
народна дейност и институционален координатор по про-
грама „Еразъм”. Доц. Тодорова запозна участниците с „Мани-
фест на Еразъм” (http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/
manifesto_en.pdf). В разработването му са участвали 66-те 
Еразъм посланици на програмата – по един студент и един 
преподавател от всяка от страните, участващи в програ-
ма „Учене през целия живот”. Документът съдържа тяхното 
виждане за развитието на програмата в бъдеще. Някои от 
предложенията в манифеста засягат подобрение на сътруд-
ничеството между университетите и бизнеса, академично 
признаване на студентските мобилности с цел практика, 
финансиране на студентска и преподавателска мобилност 
в цял свят и по този начин утвърждаване на европейските 
университети в листата на най-добрите.

За Еразъм посланик от страна на студентите в България 
беше избрана Боряна Клинкова. По време на обучението си 
в Бургаски свободен университет, през 2001 г. тя заминава на 
студентска мобилност по програма „Еразъм”. Понастоящем 
работи в международния отдел на университета „Фридрих 
Александър” в Ерланген/Нюрнберг, Германия. По време на 
националната конференция г-жа Клинкова сподели опита си 
по програмата както от гледна точка на Еразъм студент, така 
и в качеството си на университетски координатор и Еразъм 
посланик. 

Участие в събитието взе и Надежда Ангелова, предста-
вител на Erasmus Student Network (ESN) – България, непра-
вителствена организация, част от европейската мрежа на 
Еразъм студентите. Тя представи пред гостите дейността на 
организацията и начина, по който българските студенти по-
магат на своите чуждестранни колеги, дошли на мобилност 
в България.

Националната конференция бе закрита от д-р Петър Ко-
сев, двумилионният Еразъм студент за България, който спо-
дели свои впечатления и преживявания от мобилността си 
по програмата.

Оставаме в очакване на тримилионния Еразъм студент 
през 2013 г.
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Студентски конкурси
по случай 25 години програма „Еразъм”

Честванията във връзка с 25 годиш-
нината на програма „Еразъм” започнаха 
още в края на 2011 година, когато Цен-
търът за развитие на човешките ресур-
си стартира провеждането на два сту-
дентски конкурса.

Фотоконкурсът за студентска сним-
ка, рисунка или колаж на тема „Еразъм 
за теб и мен” беше насочен към всички 
студенти, които се обучават в универси-
тети, участващи по секторна програма  
„Еразъм”.

В конкурса за студентски видео-
филм на тема „Моето Еразъм приклю-
чение” се състезаваха студенти, които 
са участвали или в момента участват в 
мобилност по програмата.

До обявената крайна дата през фев-
руари 2012 гoдина за участие постъпиха 
материалите на 40 кандидати за фото-
конкурса и 9 за видеоконкурса. Сред 
участниците имаше представители на 18 
университета от цялата страна, както и 
българи, обучаващи се в чужди универ-
ситети, или участващи в момента в мо-
билност по секторна програма „Еразъм”. 
Интерес към конкурсите проявиха и сту-
денти, които не са осъществили Еразъм 

Сек торна програма „Еразъм”

Първо място – Петя Светлозарова Вацова от Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София

Второ място – Калина Стоянова Германова, Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София,

Мариета Стефанова, УНСС

Цветослава Иванова, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Пламен Димитров, Американски университет, гр. Благоевград

Тодор Тодоров, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

мобилност, но които споделят идеите на 
програмата. 

Специално избрана комисия оцени 
кандидатурите. Нейни членове бяха 
представители на  Центърът за разви-
тие на човешките ресурси и на Евро-
пейската мрежа на Еразъм студентите 
в България. Комисията оцени кандида-
турите и излъчи най-добрите сред тях. 

Отличените във Фотоконкурс 
„Еразъм за теб и мен” са:

Първо място – Петя Светлозарова 
Вацова от Университета по архитекту-
ра, строителство и геодезия – гр. Со-
фия, награда – велосипед;

Второ място – Калина Стоянова 
Германова, Университет по архитекту-
ра, строителство и геодезия – гр. Со-
фия, награда – цифров фотоапарат;

Трето място – Ивелина Петрова 
Славова, Университет за национално и 
световно стопанство, награда – енци-
клопедии и специализирана литература.

Наградените във Видеоконкурс 
„Моето Еразъм приключение” са:

Първо място – Веселина Стефано-
ва Маджарова, Висше училище Между-
народен колеж – гр. Добрич, награда 
– участие в честването на 25 години 
програма „Еразъм” на 9 май 2012 г. в Ко-
пенхаген, Дания. Награденото видео е 
публикувано на Интернет адрес: http://
youtu.be/AWmr5ONLDFU

Второ място – Лора Руменова Ха-
джидимиева, Нов български универси-
тет, награда – цифров фотоапарат;

Трето място – Ралица Георгиева 
Димитрова, СУ „Св. Св. Климент Охрид-
ски”, награда – енциклопедии и специ-
ализирана литература.

Определени бяха и награди за твор-
чески принос. Наградите на победи-
телите както и сертификати за тяхното 
участие в конкурсите, бяха връчени по 
време на Националната конференция 
„25 години Еразъм в Европа, 15 години 
Еразъм в България”, която се проведе на 
30 май 2012 г. в гр. София. Предоставе-
ните най-добри произведения са вклю-
чени в печатни издания на ЦРЧР.

Трето място – Ивелина Петрова Славова, Университет за национално и световно стопанство

Евелин Добрев, Бургаски свободен университет

Христо Тутунаров, Университет по библиоте-
кознание и информационни технологии
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Сек торна програма „Еразъм”

Във връзка с 25 години от стартирането на секторна про-
грама „Еразъм” и награждаването на 66-те европейски Еразъм 
посланици (по 1 преподавател и 1 студент от всичките 33 стра-
ни участнички в програма „Еразъм”) на 30 и 31 януари 2012 г. в 
Брюксел, Белгия, се проведе конференция, на която присъстваха 
и националните координатори по „Еразъм”. Конференцията беше 
на много високо ниво, участниците бяха удостоени с вниманието 
на госпожа Андрула Василиу, Комисар по въпросите на образо-
ванието, културата, многоезичието и младежта. Участваха също 
представители на Европейския парламент като госпожа Дорис 
Пак, отговаряща за въпросите на образованието, господин Йенс 
Петер Якобсен, генерален директор на датското Министерство 
на науката и представител на датското президентство и други 
представители от Европейската комисия. Мероприятията бяха 
предавани на живо по Интернет. Еразъм посланиците имахме 
среща с Президента на Европейския парламент Мартин Шулц. 
По време на тържествена церемония в театър „Водевил” бяхме 
наградени от Комисар Андрула Василиу.

По време на сесиите на конференцията бяха дискутирани 
въпроси, свързани с ролята на Еразъм посланиците за популя-
ризиране на дейностите по програмата бъдещето на програмата 
за периода 2014-20 г. и проектопредложението за нов Манифест, 
чиято окончателна версия беше оповестена на международна 
конференция през май в Копенхаген, Дания. 

Важен момент от конференцията беше споменаването на фа-
кта, че до края на 2012 година броят на студентските мобилности 

Във връзка с честванията по повод 25 години програма „Ера-
зъм” на 30 и 31 януари в Брюксел се проведе среща на всички 
посланици на страните участнички. Двудневната програма беше 
изключително интересна и разнообразна – имаше изказвания на 
видни личности от Европейския парламент и Комисията, оживе-
ни дискусии с участниците, както и разработване на Манифест 
за бъдещето на програмата. За манифеста бяха създадени малки 
работни групи, които да формулират и изложат пред останалите 
своите основни искания за подобряването на програмата.

Така стана ясно, че голяма част от присъстващите имат сход-
ни виждания относно силните и слабите страни на „Еразъм”. 
Всъщност, за слаби страни не може да се говори – в това всички 
бяха единодушни. По-скоро пожелания за подобрения на про-
грамата. Така например в идните години трябва да се обърне 
още по-голямо внимание на трансфера на кредитни точки от 
чужбина и свързаното с това признаване на академични резул-
тати, повишаването на стипендиите (които в България все пак са 
по-високи от средното) и на връзката с бъдещи работодатели 
с цел борба с безработицата сред младежта. По-значимо място 
трябва да заеме и мобилността на преподавателите, тъй като 
преподавателите с опит от чужбина са новатори у дома и основ-
ни мотиватори на студентите да последват техния пример и да 
станат част от „Еразъм”.

Друга част от тържествата беше изискана гала вечеря в ста-
ринен театър в Брюксел, където на всички посланици бяха връ-
чени награди – статуетки с логото на програма „Еразъм”. Беше 
изключително вълнуващо и интересно. За кратко време се за-
вързаха множество контакти и приятелства. Особено силно ме 
впечатли позитивизмът на всички присъстващи. Посланиците 
са хора от 33 различни страни с различни съдби и истории, но 
всички обединени от това, че са част от голямото семейство „Ера-
зъм”. Всъщност точно на този принцип са били избрани предста-
вителите на всяка страна – да представят родината си с оглед 
на въздействието, което програмата е оказала върху личното и 
професионалното им развитие. Всички ние имаме за задача да 
окуражим и насърчим други студенти да се възползват от пред-
лаганите от тази програма възможности, позволяващи промяна 
на жизнения път и разкрепостяване на духа.

Макар и като формулировка да звучи малко клиширано, „Ера-
зъм” действително промени моя живот. Аз съм завършила Немска 
езикова гимназия в Бургас. Докато веднага след абитуриентския 
ни бал голяма част от моите съученици заминаха да учат в Гер-
мания, аз останах в България, защото моето семейство нямаше 
финансовата възможност да издържа студент в чужбина. Мислех 

Еразъм променя съдби, 
отваря кръгозори  
в продължение на 25 години

Еразъм промени живота ми

или впечатления за 25-годишнината от секторна програма „Еразъм”
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ще достигне 3 милиона, което е постижение, говорещо само по 
себе си за усилията, които всички ние полагаме това да се случи.

Въпросите бяха прекалено много и определено времето не 
стигна за обсъждането им в дълбочина. Работата по групи с три-
ма ментори беше ползотворна и интересна. Всички предложе-
ния, свързани с въпроса: „Какви ключови мерки трябва да зале-
гнат в Манифеста, за да се оптимизира въздействието на програ-
ма „Еразъм”?” бяха отразени в диаграма на предложенията.

След приключване на конференцията работата по Манифе-
ста ще продължи, и се надявам той да включи възможно най-
пълно и точно дискутираните от участниците моменти.

За краткото време от завръщането ми в България се случиха 
много неща, някои от които:

▪ На националната среща по програма „Еразъм” в гр. Стара За-
гора представих акцентите от конференцията в Брюксел;

▪ Кратка информация за пребиваването ми в Брюксел със 
снимка на българските Еразъм посланици е качена на сайта на 
Шуменския университет (www.shu-bg.net);

▪ На 8 февруари бях поканена в Телевизия Шумен на разго-
вор за събитията, свързани с 25 години „Еразъм”, където запоз-
нах зрителите с интересните и по-важни моменти от конферен-
цията, наградата и снимков материал.

Секторна програма „Еразъм” определено е предизвикател-
ство към всички, работещи в сферата на образованието – както 
студенти, така и преподаватели, което в никакъв случай не е за 
пренебрегване!

си, че едва ли някога ще имам възможност да посетя тази страна, 
чийто език и култура изучавах толкова години. Но ето, че животът 
се завъртя. Благодарение на моите преподаватели и служителите 
в университета, които ми гласуваха доверие, и на програма „Ера-
зъм”, за която те ме номинираха, аз получих шанс да отида в Гер-
мания и най-сетне да се запозная със студентския живот там. Не 
се срамувам да си призная, че по това време бях доста незряла и 
неподготвена за това, което ме очакваше. Подобно на много хора 
в България, аз смятах, че западна Европа е рай, където всичко е 
идеално. Още кацайки на летището този розов облак се изпари. 
Последваха доста тежки седмици, в които трябваше да се науча 
да се оправям сама. Сблъсквайки се с коренно различна универ-
ситетска система, чужд език и чужди хора от различни страни, се 
наложи да порасна изключително бързо и да започна да се боря 
за това, което искам – например за по-добра стая в общежитието, 
за място в курса, който искам да посещавам, за подходяща тема 
за есе и т.н. Съответно, задоволството от всеки един малък успех 
(успях да си сменя стаята, да запиша всички желани курсове и да 
получа всички предпочитани от мен теми за есета) е невероятно 
голямо и ме караше от ден на ден да се чувствам все по-уверена в 
себе си и възможностите си. Когато след презентация пред 30 гер-
мански студенти преподавателят те похвали, осъзнаваш, че всяко 
положено усилие се увенчава с успех. И тогава започваш с пълни 
шепи да се наслаждаваш на Еразъм живота – срещи с хора от цял 
свят, обмяна на мирогледи, веселби и положителни емоции.

Тази подадена от „Еразъм” ръка е основната причина за мо-
ята последвала професионална реализация. След приключване 
на обмена, университетът, в който прекарах Еразъм семестъра, 
ми предложи стипендия и позиция като студентски помощник в 
отдела по международно сътрудничество. Така едно след друго 
се навързаха различни събития, които ме доведоха до днешната 
ми професия – координатор по „Еразъм” и други програми като 
Фулбрайт и ДААД в баварски университет. Годишно помагам на 
около 1000 студенти да последват моя пример и да прекарат из-
вестно време в чужбина. Изключително много обичам да си го-
воря с тях след като се завърнат и да видя колко са променени и 
пораснали. Във всеки един от тях разпознавам себе си и благо-
дарение на всеки един от тях изпитвам задоволство от работата 
си. Когато се прибера след работа, у дома отново се усеща при-
съствието на „Еразъм”. Благодарение на тази програма аз срещ-
нах съпруга си – друг български студент на обмен в Германия. 
Преживяното в чужбина ни сплоти и обогати по начин, който е 
трудно да се разбере, ако не си бил част от „Еразъм”. В този дух... 
честит рожден ден, „Еразъм”! И благодаря за всичко! 
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Когато тръгвах към Португалия за моя Erasmus, нямах точна предста-
ва къде заминавам, не знаех португалски език и бях по-скоро притеснен, 
тъй като за пръв път заминавах за толкова дълъг период извън България 
без конкретни очаквания. Днес, близо 10 години по-късно, смело мога да 
заявя, че тези шест месеца все още са едни от-най хубавите в живота ми. 
Опитът, който придобих по време на обучението си в университета ISLA 
в гр. Браганса, ме направи по-уверен като личност, обогати познанията 
ми в областта на Графичния дизайн и спомогна за последвалото успешно 
мое развитие като професионалист. 

В личен план създадох контакти на международно ниво, чрез които 
все още поддържам връзка и близки приятелства, дори и романтична 
връзка. Препоръчвам програмата за обмен на студенти Erasmus с две ръце. 
Не се сещам за аналог като преживяване и успешно обучение, свободно 
общуване между различни култури и народи и опознаване на традициите 
на страната, в която се случва. Със сигурност Erasmus промени живота ми 
в една положителна посока, срещна ме с много интересни личности и ми 
даде повече от добър старт при реализацията ми като професионалист. 
Бих се върнал отново, за да изживея още един път тези 6 месеца.

През 2002 г. в Брюксел бе честван едномилионният Еразъм студент. 
Всяка държава участничка трябваше да избере чрез конкурс по един 
Еразъм студент, който да се включи в честванията в Брюксел. Избраният 
представител на България беше Росен Дуков от Нов български универси-
тет. В периода на специализацията си Дуков участва в конкурс за пейзаж, 
организиран от общинските власти в Браганса , Португалия, и печели, 
съревновавайки се с португалски художници, престижната III-та награда. 

Бях студент по медицина 5-ти курс в МУ„Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, 
когато научих за програма „Еразъм“ от сайта на университета. До тогава не 
знаех за възможността за мобилност на студентите в Европа. Срещнах се 
с ръководителя на програмата доц. Александър Хинев. Той ми предостави 
пълна информация както за програмата, така и за условията за кандидат-
стване. Получих списък с всички държави, в които бих могъл да прекарам 
стажа си и погледът ми попадна на Италия. Захласнат по детската си мечта 
да посетя и опозная тази държава с огромна история, традиции и култура, 
си помислих, че се открива възможност мечтата ми да стане реалност. За 
мен това бе огромно предизвикателство. Доц. Хинев и семейството ми, 
на които дължа всичко, помогнаха тази моя детска мечта да се сбъдне. И 
така през пролетта на 2009 г. направих своя избор – да проведа пред ди-
пломния си стаж в Италия – гр. Бари, за срок от 6 месеца: 3 в клиника по 
хирургия и 3 в клиника по педиатрия. Още от първия си ден в Италия се 
запознах с фантастични и невероятно добри професионалисти. За някои 
от тях ми трябваше само минутен разговор, за да ги почуствам като добри 
приятели и хора, които съм познавал цял живот – приятели, които ме при-
еха в „големите” си сърца. Почуствах се у дома.

След 5-те години на обучение в МУ и скромния ми практически опит 
в университетска болница „Св. Марина“– гр. Варна, най-накрая имах 
шанс да се запозная със съвременни европейски методи в областта 
на медицината и да натрупам нови познания. Както във Варна, така и в 
Бари се отдаде възможност да се запозная отблизо с техниките, които 
всеки уважаващ себе си лекар трябва да умее и познава. Имах честта да 

В Браганса, Португалия
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д-р Петър Косев 
Медицински университет, Варна
Студентска мобилност с цел практика, академична 2008–09 г.
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присъствам на много операции, но никога няма да забравя хилядната 
бъбречна трансплантация в университетската болница в гр. Бари. Тя 
беше изключително важно събитие за лекарите и за цялата общност на 
Италия. Надявам се някой ден това да се случи и в болница „Св. Марина”.

Престоят ми даде възможност да опозная италианските традиции, 
история, бит, култура и хора. Срещите с настоящи и минали участници 
в СП „Еразъм” ме вълнуваха дълбоко и ме въодушевяваха да продължа-
вам участието си. Всички студенти споделяха, че ще помнят за цял живот 
това, което са преживели. Програма „Еразъм“ е едно предизвикателство 
и незабравима част от живота на всеки студент. За всички нас тя беше 
една приказка.

За мен приказката бе към своя край и ми оставаше по-малко от ме-
сец, за да се завърна в България. Получих обаждане от Доц. Хинев, в кое-
то той с неговия плам и енергичност ме поздравяваше и обясняваше, че 
във връзка с номинациите за двумилионния Еразъм студент, съм избран 
за България и ще бъда награден заедно с по един представител от всяка 
европейска страна участничка в програма „Еразъм“. Наградите щяха да 
бъдат връчени в град Лунд – Швеция. Мотивите на Европейската коми-
сия за образование да ме номинира са били, че се занимавам в нетипич-
на за „Еразъм” област и за успешната ми интеграция в медицинския екип 
в Клиниката по Урологията на университетската болница в град Бари. В 
началото не повярвах на новината. Не разбирах какво се случва. И така 
през месец октомври 2009 г. взех участие в международна конферен-
ция в гр. Лунд, Швеция, на която се обсъждаше бъдещото развитие на 
програмата. За участието си в програма „Еразъм“ и като двумилионен 
студент получих награда – статуетка с лика на „Еразъм“, лично от евроко-
мисаря по образованието Марош Шевчович.

Още тридесет студенти от различни държави на Европа получиха 
такива награди. Разговорите ми с тях за прекараното време зад граница 
силно ме развълнуваха. Никога няма да забравя това, което споделиха 
с мен: „Истина е – когато си Еразъм опознаваш себе си“, „Създадох нови 
приятелства за ден, докато в собствената ми страна щеше да ми отнеме 
години, за да намеря истински приятел“, „Уникално е да чуеш как 40 души 
пеят „Честит рожден ден“ и те поздравяват, всеки на собствения си език“. 

Завърнах се в родината си, за която копнеех. Подарих наградата си 
на университета. Тя не бе моя. Зад нея стои трудът на цялото ръковод-
ство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и на УМ-
БАЛ „Света Марина“ – гр. Варна. 

В момента съм втора година специализант по урология в Клиника 
по Урология на УМБАЛ „Света Марина“. Гордея се, че съм част от екип с 
професионалисти, ръководен от доц. Александър Хинев. Гордея се, че 
по опит и познания не отстъпваме от италианските ни колеги. Горд съм, 
че бях част от програма „Еразъм“, която беше мое вдъхновение да пре-
гърна урологията като свое призвание и професия.

Юбилеен сборник
„25 години секторна 
програма Еразъм”

По случай честването на 25 годишнината на програма „Еразъм” 
Център за развитие на човешките ресурси издаде Юбилеен сбор-
ник, посветен на секторната програма в България. 

Изданието включва кратки статии на Еразъм студенти и препо-
даватели, предложени от българските висши училища като добри 
практики, за да споделят своя опит от участието си в програмата.

Юбилейният сборник представя всички дейности по сектор-
ната програма от стартирането й в България през 1999г. досега. В 
него своите Еразъм истории са разказали представители на бъл-
гарските университети, участвали в студентска мобилност с цел 
обучение или практика, преподавателска мобилност с цел препо-
даване, мобилност на преподавателски и непреподавателски със-
тав с цел обучение и дейност Интензивни програми.  

В изданието са поместени личните истории на Еразъм посла-
ниците на България - доц. д-р Румяна Тодорова и г-жа Боряна Клин-
кова, както и на едномилионния и двумилионния Еразъм студент 
за България, представители съответно на Нов български универ-
ситет и на Медицински университет – гр. Варна.

http://hrdc.bg/fce/001/0125/files/Collection_25Y_Erasmus.pdf

За да представи постиженията по програмата Националната 
агенция подготви още едно издание: Изпълнението на секторна 
програма „Еразъм” в България, Анализ на финансираните децен-
трализирани дейности за периода 1999-2011г. В него е представен 
преглед по академични години на изпълнението на финансира-
ните дейности в българските висши образователни институции, 
нарастването на броя на мобилностите и включването към нови 
дейности на програмата. 

http://hrdc.bg/fce/001/0125/files/Analysis_15Y_Erasmus.pdf
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Конференция по случай 25 години „Еразъм”

Постижения и перспективи 
Копенхаген, 8 - 9 май 2012 г.

Събитието се проведе на 11 май 2012 г. 
в гр. София, в Учебния театър „Алма Алтер” 
на Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски”.

Сред гостите бяха представители на 
Министерство на образованието, младежта 
и науката, Национален център „Европейски 
младежки програми и инициативи”, инсти-
туционални и оперативни координатори 
по програма „Еразъм”.  

Идеята, заложена в осъществяването на 
събитието, беше провеждане на конкурс за 
талантливи чуждестранни и български Ера-
зъм студенти.

Специално избрана комисия оцени 
кандидатите. Нейни членове бяха предста-
вители на Европейската мрежа на Еразъм 
студентите в България, а председател на 
комисията – музикантът Калин Вельов. Той 
бе поканен в качеството си на посланик 

на „Младежта в движение” – политически 
инициативи на Европейската комисия, част 
от стратегия „Европа 2020”. Ролята му на по-
сланик е да популяризира европейските 
инициативи, чиято цел е чрез повече евро-
пейска младежка мобилност да се постигне 
подобряване на образователната и обучи-
телна система на всички нива и увеличава-
не на младежката заетост. Това са едни от 
основните приоритети и на успешно съ-
ществуващата вече 25 години европейска 
програма „Еразъм”.

Журито на конкурса взе решение да 
стимулира умението за импровизация и 
креативността на талантливите студенти и 
излъчи най-добрите сред тях. Отличените са: 

Първо място: Aleksandra Szymansta 
(Полша) и Marc Canto Russel (Испания) – 
Еразъм студенти във Великотърновски уни-
верситет “Св. Св. Кирил и Методий”;

Erasmus eXchange Talent
Социално-културно събитие по случай 25 години секторна програма „Еразъм”

За да отбележат 
по нетрадиционен начин 
годишнината 
на програма „Еразъм“, 
Център за развитие 
на човешките ресурси 
и Европейската мрежа 
на Еразъм студентите в Бълга-
рия – Erasmus Student Network, 
организираха социално- 
културно събитие 
Erasmus eXchange Talent.

Андрула Василиу, комисар по обра-
зованието, културата, многоезичието и 
младежта, отбеляза, че преди 25 годи-
ни Европа все още е била разделена на 
два политически блока, а през годините 
„Еразъм“ е допринесла за сближаването 
на хората и страните в Европа. Тя под-
черта, че Европа се нуждае от добре 
образована младеж в момента, тъй като 
това е единственият начин за създаване 
на растеж и заетост в бъдеще. До края 
на 2013 г. броят на „Еразъм“ студентите 
ще достигне три милиона. Стратегията 
„Европа 2020“ има за цел да инвестира 
в повече умения и компетенции. За пос-
тигането на тази цел ще допринесе но-
вата програма „Еразъм за всички”, като 
предлага 5 милиона души да имат въз-
можността да учат в чужбина.

По време на конференцията 72 уни-
верситета от 17 страни бяха наградени 
за изключителни постижения в областта 
на признаването и трансфера на креди-
ти. 66 посланици на програма „Еразъм“ 
– по един студент и един преподавател 
посланик от всяка от участващите стра-
ни, представиха разработения от тях 
манифест „Еразъм“, който съдържа пред-
ложения за подобряване на програма-
та. Манифестът предлага например да 
се подобри сътрудничеството между 
университетите и бизнеса чрез по-ин-
тензивен обмен на студенти и препода-
ватели и чрез признаване на стажовете, 
изпълнявани от студентите в чужбина. 
Друго забележително предложение на 
манифеста „Еразъм“ е за създаване на 
условия за привличане на слабо пред-
ставените групи. Очертана бе и перс-
пективата програмата да се разшири 
зад европейските границите и да под-
крепя преподавателите и студентите из-
вън Европа, за да помогне на европей-
ските университети  в привличането на 
най-добрите таланти от цял свят.

Конференцията стигна до заклю-
чението, че е необходимо вбъдеще 
да има повече „Еразъм“ мобилности. 
Дискусиите относно бъдещето на про-
грамата вече са започнали и се очаква 
добрите предложения, направени по 
време на работните групи в Копенха-
ген, да осигурят още 25 успешни годи-
ни на програма „Еразъм“.

Сек торна програма „Еразъм”

На 9 май 2012 г., деня на Европа, в 
университета на Копенхаген се прове-
де конференция по случай 25 годиш-
нината на програма „Еразъм”. Министъ-
рът на образованието на Дания откри 
събитието, като направи сравнение 
между 25-годишна възраст на Пика-
со, Маккартни, Айнщайн и Еразъм. На 
25 години Пикасо е в разгара на своя 
„син период“, на същата възраст Пол 
Маккартни създава песента „Вчера”, а 
Алберт Айнщайн работи върху теори-

ята на относителността. В 25-та година 
от съществуването си, програма „Ера-
зъм“ достигна рекордни нива на учас-
тие с над 230 хиляди студенти.

Датската принцеса Мари в изявле-
нието си сподели, че е впечатлена от  
енергията и ентусиазма на младите 
студенти, които са се обучавали в чуж-
бина. Като студент тя учи в чужбина, 
придобива ценни умения и създава 
приятелства, които я превръщат в ли-
чността, която е днес.

Второ място: Silva Aleksa Spriņģe (Лат-
вия) – Еразъм студент във ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”;

Трето място: Kuba Harasim (Полша) – 
Еразъм студент във Висше транспортно 
училище „Тодор Каблешков”, гр. София.

Откроиха се и уменията на български-
те студенти. Освен изпълнителите, които 
достойно се представиха в конкурсната 
част, студентите от Европейската мрежа на 
Еразъм студентите в България зарадваха 
публиката със своето изпълнение на бъл-
гарски народни танци.

Събитието беше закрито с концерт на 
Калин Вельов и неговата група „Тумбаито”, 
както и техния специален гост Нина Нико-
лина. Така и състезателната, и концертната 
част на събитието допринесоха за празнич-
ното отбелязване на 25 годишнината на се-
кторна програма „Еразъм”.
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12 Опознаване на света на ЕС 
като възможност за всеки
Програма „Учене през целия живот“ в подкрепа на студенти със специални образователни потребности

„Програмата дава на младите хора от раз-
лични държави, етноси, религии и разбирания 
възможност да живеят и учат заедно, далеч 
от родния им дом. А това по уникален начин, 
заедно със срещата с нови мирогледи и чуждес-
транни знания, подпомага интеграцията им в 
съвременния свят”

Николай Иванов,
Еразъм студент в Технически университет 

гр. Дрезден, Германия

„От дистанцията на изминалите 8 години 
мога да потвърдя, че програмата „Еразъм” 
осигурява чудесна възможност за всеки сту-
дент за развитие в професионален аспект, 
усъвършенстване на езиковите познания и не 
на последно място – интересни контакти и ко-
ренно нова среда за живот”

Радосвета Кирилова,
Технически университет, гр. Щутгарт, Германия

Секторна програма “Еразъм” от Програма “Учене през целия 
живот” дава възможност на участващите в нея студенти да 
натрупат житейски опит, да се срещнат и опознаят с нови 
култури и общества, да подобрят езиковите си умения и 
адаптивност. Периодът на мобилност в чужбина разширява 
кръгозора на младите хора и им помага да придобият и дру-
ги ценни умения като способност за работа в екип и между-
културно съзнание, както и да разширят перспективите си 
за заетост в постоянно променящия се европейски пазар на 
труда. Образователната програма проповядва пълна равно-
поставеност на участниците в нея, като осигурява необхо-
дими условия за пълноценно включване на всички студенти 
без разлика от техния пол, здравословно или социално-ико-
номическо положение.   
Пример за отвореността на програмата е Еразъм престоят на 
Миглена Павлова, студентка в магистърска програма на Нов 
български университет, със специалност “Класическо пеене”. 

В процеса на следването интересът на Миглена към областта 
на т.нар. стара музика (средновековна, ренесансова и баро-
кова) се засилва и тя осъзнава необходимостта от търсене на 
допълнителна информация по темата извън България.
Секторна програма „Еразъм” ú осигурява възможност да 
прекара последния учебен семестър на учебната 2011-2012 
година в Schola Cantorum Basiliensis, гр. Базел, Швейцария 
(http://www.scb-basel.ch) – най-старата в света институция за 
изследване и обучение по стара музика. В рамките на своето 
обучение Миглена получава възможност да навлезе както в 
теорията, така и в практиката по избраната тема. 
По време на престоя си в Базел, Миглена е впечатлена от 
организацията на обучението и проявеното към нея внима-
ние и разказва за индивидуалния подход, който учителите 
имат към всеки студент, дори и в груповите занимания. Това 
води до положителни резултати при представянето на всеки 
студент, включително и при нея. Голямо впечатление прави 
и отношението на преподавателите, които помнят и произ-
насят правилно имената на всички студенти, което допълни-
телно допринася за позитивната атмосфера на университета. 
Предупредени за нейното идване, преподавателите  й оказ-
ват пълна подкрепа по време на нейното навлизане в обра-
зователната материя. 
Независимо от коя държава са участниците, всички гледат на 
Еразъм студентите като на равностойна част от университе-
та. Никой не гледа на тях като чужди и различни. И въпреки 
началните трудности, които Миглена среща, тъй като отива 
сама, скоро намира своята среда и дори колегите ú често за-
бравят, че не е започнала заедно с тях учебната година.

Изглед към университета Schola Cantorum Basiliensis, 
Швейцария, http://www.scb-basel.ch


